
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych, 

w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach 

poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2016 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 

(EwP 131) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2016 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 

sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. poz. 269). 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania tego 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień skarbnika Partii udzielonych 

na pytania Państwowej Komisji Wyborczej z 11 i 30 sierpnia 2017 r. stwierdziła, 

co następuje. 

W okresie sprawozdawczym Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej posiadała rachunek główny o nr 20 1020 1013 0000 0102 0002 5098, 

siedemnaście rachunków otwartych na potrzeby struktur regionalnych Partii, rachunek 

dla gromadzenia środków z dotacji podmiotowej, rachunek dla gromadzenia środków 

pochodzących ze składek i darowizn, rachunek dla gromadzenia środków z subwencji 

wypłacanej przez Ministra Finansów, rachunek Funduszu Eksperckiego, rachunek 

pomocniczy oraz rachunek Funduszu Wyborczego. Wszystkie te rachunki otwarte 

były w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała 

przychody w łącznej wysokości 44 442 467,64 zł, na które złożyły się: 

 środki pochodzące od osób fizycznych: 982 758,97 zł, w tym ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku od jednej osoby 

wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, 

wpłaconych bezpośrednio na rachunki bankowe Partii (359 420,05 zł) i z darowizn 

pieniężnych (623 338,92 zł); 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

127 766,81 zł; 

 środki pochodzące ze sprzedaży należących do Partii składników majątkowych: 

58 500,00 zł; 

 środki pochodzące z działalności, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach 

politycznych: 483 296,99 zł; 

 środki z dotacji podmiotowej: 26 746 410,42 zł; 

 środki z subwencji wypłacanej z budżetu państwa: 16 031 605,25 zł; 

 środki pochodzące ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

od jednego wpłacającego w jednym roku minimalnego miesięcznego 
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wynagrodzenia za pracę pracowników, wpłacone do kasy Partii, a następnie 

w całości odprowadzone na rachunek bankowy Partii: 12 129,20 zł. 

Wszystkie te środki gromadzone były na rachunkach bankowych Partii. 

Wpłaty dokonane na rachunki bankowe Partii przez osoby fizyczne 

pochodziły, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, od obywateli 

polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; 

mieściły się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym 

w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych; a ich forma była zgodna z określoną 

w art. 25 ust. 5 tej ustawy. 

Partia nie wykazała w sprawozdaniu finansowym, by w okresie 

sprawozdawczym były przekazane na jej rzecz wartości niepieniężne. 

W 2016 r. partia polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej posiadała Fundusz Wyborczy. Jego środki gromadzone były na rachunku 

bankowym o nr 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378, prowadzonym w PKO Bank 

Polski S.A. w Warszawie. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego Partii w dniu 1 stycznia 

2016 r. wyniósł 73 049,28 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego Platforma 

Obywatelska RP pozyskała środki w łącznej kwocie 414 386,04 zł, w tym: 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 28,61 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 

listopada 2014 r.: 298 507,34 zł (zgodna ze sprawozdaniem finansowym KW 

Platforma Obywatelska RP); 

 nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach 

do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 

2015 r.: 115 850,09 zł (zgodna ze sprawozdaniem finansowym KW Platforma 

Obywatelska RP). 

Wydatki poniesione w 2016 r. z Funduszu Wyborczego Partii wyniosły 

12 904,00 zł. Środki w kwocie 12 500,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie 

ugody dotyczącej wykorzystania przez komitety wyborcze Partii zdjęcia 
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w kampaniach wyborczych w 2007 r. i 2011 r., natomiast środki w kwocie 404,00 zł 

na opłaty i prowizje bankowe. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan konta Funduszu Wyborczego Platformy 

Obywatelskiej RP wynosił 474 531,32 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz dodatkowych wyjaśnień skarbnika Partii postanowiła, 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 
 


